
    

 
 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 

Zahájení školního roku 2021/2022 proběhne ve středu 1. září 2021 – lichý týden. 

 
 

Žáci 1. – 2. ročníků čtyřletých studijních oborů a žáci 1. ročníku nástavbového studia se dostaví v 8:00 hodin do níže uvedených učeben v budově OA. 

Třída Obor vzdělání Učebna 8:00 – 8:20 8:30–9:15 

1. A 
1. skupina 

Obchodní akademie 
OA 123 antigenní testování třídnická hodina 

OA 123 2. skupina OA 121 antigenní testování 
 

1. C 
1. skupina 

Informační technologie 
OA 222 antigenní testování třídnická hodina 

OA 222 2. skupina OA 221 antigenní testování 
 

2. A 
1. skupina 

Obchodní akademie 
OA 324 antigenní testování třídnická hodina 

OA  324 2. skupina OA 322 antigenní testování 
 

2. C 
1. skupina 

Informační technologie 
OA 323 antigenní testování třídnická hodina 

OA  323 2. skupina OA 321 antigenní testování 
 

1. PT 
1. skupina 

Provozní technika 
OA 124 antigenní testování třídnická hodina 

OA  124 2. skupina OA 102 antigenní testování 
 

Žáci 3. – 4. ročníků čtyřletých studijních oborů a žáci 2. ročníku nástavbového studia se dostaví v 10:00 hodin do níže uvedených učeben v budově OA. 

Třída Obor vzdělání Učebna 10:00 – 10:20 10:30–11:15 

3. A 
1. skupina 

Obchodní akademie 
OA 223 antigenní testování třídnická hodina 

OA 223 2. skupina OA 221 antigenní testování 
 

3. C 
1. skupina 

Informační technologie 
OA 224 antigenní testování třídnická hodina 

OA 224 2. skupina OA 222 antigenní testování 
 

4. A 
1. skupina 

Obchodní akademie 
OA 321 antigenní testování třídnická hodina 

OA  321 2. skupina OA 323 antigenní testování 
 

4. C 
1. skupina 

Informační technologie 
OA 322 antigenní testování třídnická hodina 

OA  322 2. skupina OA 324 antigenní testování 
 

2. PT Provozní technika OA 124 antigenní testování třídnická hodina 

  



    

 
 
 

Žáci 1. ročníků tříletých učebních oborů se dostaví v 8:00 hodin do níže uvedených učeben v budově SOU. 

Třída Obor vzdělání Učebna 8:00 – 8:20 8:25–9:10 9:15–10:00 

1. OM 
1. skupina 

Obráběč kovů  
Strojní mechanik 

SOU 109  antigenní testování 
bezpečnostní školení 

žáků 
MU 

třídnická hodina 
SOU 109 

2. skupina Elektromechanik pro zařízení a přístroje SOU 114 antigenní testování 
 

1. OZS  
1. skupina 

Opravář zemědělských strojů 
SOU 214 antigenní testování třídnická hodina 

SOU 214 

bezpečnostní školení 
žáků 
MU 2. skupina SOU 212 antigenní testování 

 

Žáci 2. ročníku tříletého učebního oboru Opravář zemědělských strojů (třída 2. OZS) a žáci 3. ročníku tříletých učebních oborů Obráběč kovů a Strojní 

mechanik (třída 3. OSM) se dostaví v 7:00 hodin do dílen odborného výcviku (7:00–7:20 proběhne antigenní testování žáků, následuje ODV). 

 

Žáci 2. ročníku tříletých učebních oborů Obráběč kovů a Elektromechanik pro zařízení a přístroje (třída 2. OM) a žáci 3. ročníku tříletého učebního 

oboru Opravář zemědělských strojů (třída 3. OZS) se dostaví v 10:00 hodin do níže uvedených učeben v budově SOU. 

Třída Obor vzdělání Učebna 10:00 – 10:20 10:30–11:15 

2. OM  
1. skupina Obráběč kovů  SOU 214 antigenní testování třídnická hodina 

SOU 214 2. skupina Elektromechanik pro zařízení a přístroje SOU 212 antigenní testování 
 

3. OZS 
1. skupina 

Opravář zemědělských strojů 
SOU 112  antigenní testování třídnická hodina 

SOU 112 2. skupina SOU 114 antigenní testování 
 

 

Rozpis žáků do skupin za účelem antigenního testování bude vyvěšen na nástěnce u hlavního vchodu v budově OA a v budově SOU. 
 
  



    

 
 

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ ZÁŘÍ 2021 

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se stanoví povinnost pro žáky denní 
formy vzdělávání ve střední škole podrobit se preventivnímu testování.  

Preventivní antigenní testování žáků proběhne s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 
1. září 2021 a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.  

Preventivní antigenní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li  
žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho  
příchodu.  

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického 
personálu.    

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování 
(14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 
180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní 
výsledek testu provedeného v odběrovém místě.  

Pokud žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování 
(prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky 
a dalších aktivit ve škole pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:  

— povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském 

zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy,  

— je tedy povinnost ve vnitřních prostorech a ve venkovních prostorech, pokud není možné 

dodržet rozestup 1,5 metru, nosit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového 

ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně 

filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95),  

— z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty 
— osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se 

závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav 

neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo  

— osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto 

případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek), 

s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít 

nasazen žádný ochranný prostředek,  

— nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí 

použít sprchy,  

— používají hygienické zařízení určené školou pouze pro žáky, kteří nepodstoupili preven-

tivní antigenní test,  

— při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek 

dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,  

— v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních 

osob minimálně 1,5 metru (netýká se žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného 

nošení ochrany dýchacích cest).  

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.  

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na 
vzdělávání.  


